Komendant vəzifəsi üzrə test tapşırıqları
1. Komendantın cavabdeh olduğu yaşayış sahəsində işçilər üçün normal məişət şəraitinin
olması baxımdan nələr mütləq olmalıdır?
1. Yataq yeri;
2. Soyunub-geyinmə yeri;
3. Sanitar-qovşaq;
4. Yeməkxana;
5. Kompüter otağı;
6. Ofis otağı;
7. Kinozal;
8. İstirahət guşəsi.
A) 1,2,3,4,8
B) 1,2,3,5,7
C) 1,3,5,7,8
D) 1,2,4,6,8
E) 1,2,3,5,6
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

2. Sosial Kirayə müqaviləsinə əsasən yaşayış sahələri yaşayış sahələrinə ehtiyac olan
qismində hansı vətəndaşlara verilir?
A) Qeydiyyata alınmış
B) işləməyən
C) Qeydiyyata düşməyən
D) İşlə təmin olunmuş
E) Bir və ya iki uşağı olan
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: 15 noyabr 2011-ci il tarixli 253-IVQD nömrəli Azərbaycan respublikası Qanunu,
Mənzil məcəlləsi 51,1

3. Yataqxana ərazisində daha çox hansı növ tullantılar yarana bilər?
A) Şüşə qırıntıları
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B) Təhlükəli tullantılar
C) Kimyəvi tullantılar
D) Siqaret kötükləri
E) Məişət tullantıları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

4. Menyuda nələr nəzərə alınmalıdır?
A) Mövsümilik, kalorilik, çeşidlilik
B) Milli xörəklərin olması, duru yeməklərin olması
C) Ayaqüstü yeməklərin üstünlük təşkil etməsi
D) Ət yeməklərin çoxluq təşkil etməsi
E) Qiymətlərin işçilər üçün münasib olması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

5. Komendant yataqxanada aşağıdakılardan nəyin təşkilinə cavabdehdir?
1. Yatma vaxtında səssizliyin qorunmasına;
2. İlkin tibbi yardımın olunmasına;
3. Əraziyə giriş-çıxışa;
4. Bayram şənliklərinin təşkilinə;
5. Otaqlarda televizorun olmasına.
A) 1,2,3
B) 1,3,5
C) 1,3,4
D) 1,2,4
E) 2,3,4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013
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6. Deratizasiya nədir?
A) Siçanlara qarşı dərmanlama işləri
B) Həşəratlara qarşı dərmanlama işləri
C) Bakteriyalara qarşı dərmanlama işləri
D) Sürünənlərə qarşı dərmanlama işləri
E) Ağcaqanadlara qarşı dərmanlama işləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ocaqov. Mülki müdafiə. Bakı, 2000

7. Dezinseksiya nədir?
A) Siçanlara qarşı dərmanlama işləri
B) Həşəratlara qarşı dərmanlama işləri
C) Bakteriyalara qarşı dərmanlama işləri
D) Sürünənlərə qarşı dərmanlama işləri
E) Ağcaqanadlara qarşı dərmanlama işləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ocaqov. Mülki müdafiə. Bakı, 2000

8. Dezinfeksiya nədir?
A) Siçanlara qarşı dərmanlama işləri
B) Həşəratlara qarşı dərmanlama işləri
C) Bakteriyalara qarşı dərmanlama işləri
D) Sürünənlərə qarşı dərmanlama işləri
E) Ağcaqanadlara qarşı dərmanlama işləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: H.Ocaqov. Mülki müdafiə. Bakı, 2000

9. Deratizasiya işi hansı müddətdən bir görülməlidir?
A) Ayda 2 dəfədən az olmayaraq
B) Ayda 1 dəfə
C) Rübdə 2 dəfə
D) Rübdə 1 dəfə
E) 6 ayda 1 dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ocaqov. Mülki müdafiə. Bakı, 2000

10. Dezinseksiya işləri hansı müddətdən bir görülməlidir?
A) Ayda 3 dəfədən az olmayaraq
B) Ayda 1 dəfə
C) Rübdə 1 dəfə
D) 6 ayda 1 dəfə
E) İldə 1 dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ocaqov. Mülki müdafiə. Bakı, 2000

11. Dezinfeksiya işləri hansı müddətdən bir görülməlidir?
A) Ayda 6 dəfədən az olmayaraq
B) Ayda 1 dəfə
C) Rübdə 1 dəfə
D) 6 ayda 1 dəfə
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E) İldə 1 dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ocaqov. Mülki müdafiə. Bakı, 2000

12. Yataqxanadakı yeməkxanada işçilərin ən azı neçə faizinin bir dəfəyə qidalanması üçün
yer olmalıdr?
A) İşçilərin 30 % -nin
B) İşçilərin 20 %-nin
C) İşçilərin 10 %-nin
D) İşçilərin 15 %-nin
E) İşçilərin 25 %-nin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

13. Su ehtiyatı ən azı nə qədər müddətdə nəzərə alınmalıdır?
A) 15 gün
B) 30 gün
C) 33 gün
D) 40 gün
E) 45 gün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ocaqov. Mülki müdafiə. Bakı, 2000

14. Xadimələr nə ilə mütləq təmin olunmalıdırlar?
1.Geyim dəsti;
2.Yuyucu vasitələr;
3.Təmizləyici vasitələr;
4.Yazı masası;
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5. Kompüter;
6. Dəbilqə.
A) 1,2,3
B) 3,4,5
C) 4,5,6
D) 1,2,4
E) 2,4,6
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

15. Menyuya kimlər imza atmalıdır?
A) Aşbaz, feldşer
B) Anbardar, aşbaz
C) Feldşer, mühasib
D) Komendant, xadimə
E) Xadimə, aşbaz
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

16. Bir otaqda neçə nəfərdən artıq adamı yerləşdirmək olmaz?
A) Hər 12 m^3 hava kütləsinə bir nəfərdən artıq olmamaqla
B) Hər 12 m^3 hava kütləsinə iki nəfərdən artıq olmamaqla
C) Hər 12 m^3 hava kütləsinə üç nəfərdən artıq olmamaqla
D) Hər 12 m^3 hava kütləsinə dörd nəfərdən artıq olmamaqla
E) Hər 12 m^3 hava kütləsinə beş nəfərdən artıq olmamaqla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013
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17. Aşbaz hansı geyim ilə təmin olunmalıdır?
1. Papaq;
2. Önlük;
3. Əlcək;
4. Eynək;
5. Ayaqqabı;
6. Corab.
A) 1,2,3
B) 3,4,5
C) 4,5,6
D) 1,2,4
E) 2,4,6
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

18. İstirahət guşəsində nələr olmalıdır?
1.Divan;
2.Kreslo;
3.Televizor;
4.Stolüstü oyun ləvazimatları;
5.Kompüter;
6.Kompüter oyunları diskləri;
7. Yemək qızdırmağa yer.
A) 1,2,3,4
B) 3,4,6,7
C) 1,2,3,6
D) 2,4,6,7
E) 1,3,5,7
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

19. Adambaşına düşən duş kabina sayı hansı sırada düzgün göstərilmişdir?
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A) 1-25 nəfərə 2 kabina
B) 1-25 nəfərə 1 kabina
C) 1-70 nəfərə 2 kabina
D) 1-100 nəfərə 3 kabina
E) 1-50 nəfərə 2 kabina
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

20. Otaqların temperaturu minimum neçə dərəcə olmalıdır?
A) 18 dərəcədən az olmamalıdır
B) 25 dərəcədən az olmamalıdır
C) 5 dərəcədən az olmamalıdır
D) 21 dərəcədən az olmamalıdır
E) 23 dərəcədən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

21. Çamaşırxanaya paltarların yuyulma üçün verilməsi necə həyata keçirilir?
A) Paltarların cibləri və üzərində söküyün olub-olmaması yoxlanılır və sonra yuma üçün
təhvil alınır
B) Kimlərin paltarları daha çox çirklidirsə, əvvəlcə həmin işçilərin paltarları təhvil alınır
C) Evə gedən işçilərin paltarları təhvil alınır, işdə olan işçilərin paltarları təhvil alınmır
D) Ancaq dəyişəcək (əlavə) paltarları olmayan işçilərin paltarları təhvil alınır
E) Birinci növbədə olmayan mühəndislərin, daha sonra fəhlələrin paltarları təhvil alınır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013
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22. Ərzaqlar soyuducuda necə yerləşdirilməlidir?
A) Qonşuluq prinsipi ilə
B) Keyfiyyət prinsipi ilə
C) Fərq etməz
D) Saxlama prinsipi ilə
E) Donma prinsipi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

23. Ətraf mühitin qorunması qaydalarına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Tullantıların çeşidlənərək yığılması
B) Tullantıların yandırılması
C) Tullantıların basdırılması
D) Tullantıların dənizə atılması
E) Bütün növ tullantıların bir yerə yığılması
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H.Ocaqov. Mülki müdafiə. Bakı, 2000

24. Yaşayış və ümumi otaqlar harada yerləşdirilməlidir?
A) Partlayış təhlükəli zonadan kənarda və quyuların yerləşdiyi yerə nisbətən küləyin orta
illik istiqaməti nəzərə alınmaqla küləkdöyən tərəfdə
B) Partlayış təhlükəli zonadan kənarda və otaqların düzgün işıqlanması üçün günəş çıxan
tərəfdə
C) Partlayış təhlükəli zonadan kənarda və gediş-gəlişin rahat olması baxımından magistral
yola yaxın tərəfdə
D) Partlayış təhlükəli zonadan kənarda və hər hansı bir istiqamətin seçilməsi məhdudiyyəti
yoxdur
E) Partlayış təhlükəli zonadan kənarda və iş yerinə yaxın olması məqsədi ilə buruğun 10-15
m uzaqlığında
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

25. İçməli suyun temperaturu hansı aralıqda ol-malıdır?
A) (+8) - (+20) dərəcə C
B) (+5) - (+20) dərəcə C
C) (+20) - (+25) dərəcə C
D) (+14) - (+24) dərəcə C
E) (+10) - (+40) dərəcə C
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

26. İçməli su qurğularına (kranlara) olan məsafə:
A) 75 m-dən çox olmamalıdır
B) 80 m-dən çox olmamalıdır
C) 90 m-dən çox olmamalıdır
D) 85 m-dən çox olmamalıdır
E) 95 m-dən çox olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

27. Avtomatik bağlanan qapalı soyuducu kameralardan ərzaqların daşınmasının iki nəfər
tərəfindən yerinə yetirilməsinin səbəbi nədir?
A) On-lar-dan birinin kameraya daxil olması, digərinin isə kameranın bayırında (yanında)
dayanması məqsədi ilə
B) Soyuducu kameradan ərzaq götürülməsi zamanı yükün daşınmasına kömək məqsədi ilə
C) Ərzaqların tez daşınması üçün vaxta qənaət məqsədi ilə
D) Onlardan birinin soyuducu kameranın bayırında mühafizə üçün dayanması məqsədi ilə
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E) Soyuducu kamerada qalan ərzağın hesabını aparmaq məqsədi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

28. Paltar yumağa başlamazdan əvvəl aşağıdakılar yoxlanılmalıdır:
1. Camaşırxana avadanlıqlarının sazlığı;
2. İsti və soyuq suyun verilməsi, su ventillərinin sazlığı;
3. Yuyucu barabanda kənar əşyaların olmaması;
4. Paltarların markası;
5. Çamaşırların sonuncu dəfə nə zaman yuyulması.

A) 1,2,3
B) 1,2,5
C) 1,3,5
D) 2,3,4
E) 2,3,5
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ocaqov. Mülki müdafiə. Bakı, 2000

29. Yataq dəstlərin dəyişdirilməsi neçə gündə bir aparılmalıdır?
A) 10 gündə bir dəfədən az olmayaraq
B) 14 gündə bir dəfədən az olmayaraq
C) Ayda bir dəfədən az olmayaraq
D) Rübdə bir dəfədən az olmayaraq
E) 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: H.Ocaqov. Mülki müdafiə. Bakı, 2000
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30. Əsaslı cari təmizlik–yığışdırma işləri hansı müəyyən olunmuş vaxtda aparılmalıdır?
A) Ayda 1 dəfədən az olmayaraq
B) Rübdə bir dəfədən az olmayaraq
C) 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq
D) Həftədə bir dəfədən az olmayaraq
E) İldə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

31. Yataq dəstləri yuyulmaya verildikdən sonra onların saxlanıldığı yer hansı müddətdə
yığışdırılmalı və dezinfeksiya olunmalıdır?
A) 10 gündə bir dəfədən az olmayaraq
B) Ayda bir dəfədən az olmayaraq
C) Ayda iki dəfədən az olmayaraq
D) Rübdə bir dəfədən az olmayaraq
E) 6 aydan bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: H.Ocaqov. Mülki müdafiə. Bakı, 2000

32. Qeyd olunan fikirlərdən hansı düz deyildir?
A) Soyunma və yuyunma yerlərindən komendant cavabdeh olduğu kimi, təmiz tutulması da
yararlanan şəxsin vəzifəsidir
B) Ərazidə həşərat, böcək və gəmirici heyvanların olmaması üçün komendant tərəfindən
tədbirlər görülməlidir
C) Yeməkxana soyunma yerlərinə və sanitar qovşaq olan yerə yaxın olmalıdır
D) İstirahət guşəsi işçilərin yataq otaqlarından mümkün qədər aralı olmalıdır
E) Duş kabinaları mövsümə görə yetərli qədər qızdırılmalı və bu istilik 15 dərəcə C dən
aşağı olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: H.Ocaqov. Mülki müdafiə. Bakı, 2000

33. Yataqxanaların komendantları, mənzil-istismar sahələrinin mühəndis-texniki
əməkdaşları və digər müvafiq vəzifəli şəxslər borclu deyil:
A) Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmasına nəzarət etmək məqsədi ilə yaşayış
evlərinin və yataqxanaların çardaq və zirzəmi otaqlarına, pilləkən qəfəslərinə, mənzillərə
vaxtaşırı baxış keçirmək
B) Onların tabeliyində olan ərazidə keçidlərin, yolların, yanğın su mənbələrinin və onların
göstəricilərinin vəziyyətinə nəzarət etmək
C) Mənzil sahiblərini və yataqxanada yaşayan şəxsləri yanğına qarşı təlimatlandırmaq
D) Köçürmə yollarının, çöl köçürmə nərdivanlarının, balkonlarda və lodjilərdəki keçid
qapılarının, yanğına qarşı qurğuların, qurğu boruların, eləcə də ildırımötürücülərin
vəziyyətinə daima nəzarət etmək
E) Yataqxanada yerləşdirilmiş şəxslərin hər birinin yanğın əleyhinə və ilkin tibbi yardım
kurslarına göndərilməsini təmin etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: H.Ocaqov. Mülki müdafiə. Bakı, 2000

34. Qeyd olunan fikirlərdən hansı yanlışdır?
A) Yataqxanada iki mərtəbəli çarpayının mərtəbələr arası məsafəsi ən azı 80 sm olmalıdır
B) Tavan yüksəkliyi 280 sm-dən az olmamalı və adam başına düşən hava həcmi ən az 12
m^3 təşkil etməlidir
C) Pəncərələrin üst qisimlərində hər zaman açılıb bağlanan nəfəsliklər mövcud olmalıdır
D) Otağı isitmə məqsədi ilə qaz, kömür və ya üstü açıq atəş ilə qızdırılması qadağandır
E) Yataq otaqlarında yemək bişirmək məqsədi ilə iki gözlü peçlər mövcud olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

35. Bu fikirlərdən hansı yanlışdır?
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Komendant duşların istifadə zamanını, saatını, şərtləri və işçilərin növbəsini
nizamlamalıdır
B) Duşlar normal təmizlik və baxımdan əlavə, hər 15 gündə bir yuyulub təmizlənməli və
dezinfeksiya edilməlidir
C) Soyunma vaqonlarında paltar dolabları metal materialdan, qapıları hava cərəyanını
tənzimləyəcək şəkildə qəfəsli və ya müxtəlif yerlərdən dəlikli olmalıdır
D) Dolabların yüksəkliyi 150 sm-dən aşağı olmamalı, üstdə papaq və altda ayaqqabı
qoymaq üçün gözləri olmalı və ortasında 2 ədəd paltar asmaq üçün xüsusi bir çubuğu
olmalıdır
E) Yataqxana ərazisində ən az ildə bir dəfə əksepidemik tədbirlər görülməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

36. Yataqxana ərazisində olması vacib amillərə aid deyil:
A) İstirahət guşəsi yataq yerlərinə yaxın təşkil olunmalı
B) Qızdırma, soyutma və havalandırma düzgün olmalı
C) İşıqlandırma yetərli olmalı
D) Yanğınsöndürmə tərtibatı olmalı
E) Əksepidemik tədbirlər mütəmadi icra edilməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

37. Yataqxanaların bütün otaqlarında görülən yerlərdə aşağıda qeyd edilənlər asılmalıdır:
1. Otağın yerləşmiş olduğu müvafiq mərtəbənin ayrıca köçürülməsi üçün, yanğın
siqnalizasiya sisteminin və ilkin yanğın söndürmə vasitələrinin yerləşdirildiyi yerin,
köçürmə çıxışlarının və onlara gedən yolların izahedici mətnlə göstərilən sxemli planı;
2. Yataqxanada yaşayan şəxslər tərəfindən riayət olunması məcburi sayılan Yanğın
Təhlükəsizliyi Qaydaları haqqında qısa yaddaş kitabçası;
3. Otaqda qalan işçilərin adları, soyadları və şəxsiyyət vəsiqələrinin seriya və nömrələri;
4. İdarə haqqında məlumat, işçilərin sayı, vəzifəsi və əlaqə nömrələri.
A) 1.2
B) 1.3

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) 1.4
D) 2.3
E) 2.4
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

38. İstehsalat və inzibati otaqlarda sobaların işə salınması kim tərəfindən aparılmalıdır?
A) Müəssisənin əmri ilə təyin olunmuş, təlimatlandırılmış şəxs tərəfindən
B) Təmir tikinti şöbəsinin rəisi tərəfindən
C) Maddi texniki təchizat şöbəsinin rəisi tərəfindən
D) Anbar təsərrüfatı idarəsinin müdiri tərəfindən
E) İdarənin rəisi və ya baş mühəndis tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

39. İctimai binalarda müvafiq temperaturu, rütubəti, havanın tmizlənməsini və
zərərsizləşdirilməsini təmin edən hansı sistemlər nəzərdə tutulmalıdır?
A) İsitmə, ventilyasiya və müşahidə sistemləri
B) İsitmə, ventilyasiya və kondisiyalaşdırma sistemləri
C) İsitmə, müşahidə və kondisiyalaşdırma sistemləri
D) Müşahidə, ventilyasiya və kondisiyalaşdırma sistemləri
E) İsitmə, soyutma və kondisiyalaşdırma sistemləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

40. Hansı halda sobaların və tüstü borularının istismarı qadağandır?
A) Soba və tüstü borusu hər gün 7 saat işlədiyi halda
B) Soba və tüstü borusu hər gün 12 saat işlədiyi halda
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Soba və tüstü borusu hər gün 10 saat işlədiyi halda
D) Soba və tüstü borusu nasaz olanda
E) Soba və tüstü borusu hər gün 18 saat işlədiyi halda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

41. Normalarla müəyyən edilmiş sahələrin azaldılması ayrı-ayrı otaqlar, otaqlar qrupu üçün
və yaşayış binalarının daxilindəki tikililərdə neçə faiz ola bilər?
A) Otaq qruplarında 10 %-dən, yaşayış binalarının daxilində 15 %-dən çox olmamalıdır
B) Otaq qruplarında 15 %-dən, yaşayış binalarının daxilində 20 %-dən çox olmamalıdır
C) Otaq qruplarında 10 %-dən, yaşayış binalarının daxilində 25 %-dən çox olmamalıdır
D) Otaq qruplarında 15 %-dən, yaşayış binalarının daxilində 30 %-dən çox olmamalıdır
E) Otaq qruplarında 5 %-dən, yaşayış binalarının daxilində 35 %-dən çox olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

42. İctimai binalarda vestibülün və qarderobun sahəsi nə qədər qəbul olunur?
A) Vestibülün sahəsi 0,2-0,9 m^2, qarderobun sahəsi 0,2 m^2
B) Vestibülün sahəsi 1,2-1,3 m^2, qarderobun sahəsi 1,15 m^2
C) Vestibülün sahəsi 0,2-0,8 m^2, qarderobun sahəsi 0,25 m^2
D) Vestibülün sahəsi 0,2-0,3 m^2, qarderobun sahəsi 0,15 m^2
E) Vestibülün sahəsi 0,2-1,3 m^2, qarderobun sahəsi 0,05 m^2
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

43. Binalarda kommunikasiya yolları yanğın zamanı nəyi təmin etməlidir?
A) İnsanların toplandıqı yeri
B) Siqaret çəkmək üçün yeri
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) İnsanların təhlükəsiz təxliyəsini
D) Maşın saxlamaq yeri
E) Yaşılııq olan ərazini
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

44. Binalarda təmizlik işlərində istifadə olunan inventarın saxlanması, təmizləmə və
qurudulması üçün nə nəzərdə tutulur?
A) İsti və soyuq su sistemi ilə təchiz olunmuş otaqlar
B) Ehtiyat işıqlandırma sistemi ilə təchiz olunmuş şkaflar
C) İsti və soyuq hava sistemi ilə təchiz olunmuş qarderob
D) İsti və soyuq ventilyasiya ilə təchiz olunmuş otaqlar
E) İsti və quru ventilyasiya ilə təchiz olunmuş şkaflar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

45. Binanın giriş qapısının qabağındakı meydançanın ölçüsü nə qədər olmalıdır?
A) Qapı layının eninin 2,5 mislindən az olmamalıdır
B) Qapı layının eninin 1,5 mislindən az olmamalıdır
C) Qapı layının uzununun 3,5 mislindən az olmamalıdır
D) Qapı layının uzununun 4,5 mislindən az olmalıdır
E) Qapı layının hündürlüyü 5,5 mislindən az olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

46. Yataqxanalarda yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunmasında məsuliyyət kimin üzərinə
düşür?
A) Yanğınsöndürənlərin
B) Anbardarın

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Otaqlarda yaşayanların
D) Binaların rəhbərlərinin
E) Elektrik montyorunun
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

47. Yeməkxanada,uzun müddətli isidən xüsusi sobalar aşağıdakı hansı qaydada
təmizlənməlidir?
A) İldə1 dəfədən az olmayaraq
B) 6 ayda 1 dəfədən az olmayaraq
C) 2 ayda 1 dəfədən az olmayaraq
D) Ayda 1 dəfə
E) Ayda 2 dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

48. Neçə vaxtdan bir təxliyə-təlim məşqləri keçirilməlidir?
A) İldə bir dəfə
B) İki ildə iki dəfə
C) İldə iki dəfədən az olmayaraq
D) İki ildə bir dəfə
E) Beş ildə dir dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

49. Yanğın təhlükəsizliyi ilə əlaqədar hansı vaxt ərzində və haralara baxış keçirilməlidir?
A) Vaxtaşırı - çardaq, xidmət otaqlarına, pilləkən qəfəslərinə, mənzillərə
B) İldə bir dəfə - çardaq, zirzəmi otaqlarına, çamaşırxanada, mənzillərə
C) Vaxtaşırı - çardaq, zirzəmi otaqlarına, pilləkən qəfəslərinə, akt zalında
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Günaşırı - yaşayış, zirzəmi otaqlarına, pilləkən qəfəslərinə, koridora
E) Vaxtaşırı - çardaq, zirzəmi otaqlarına, pilləkən qəfəslərinə, mənzillərə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

50. Yataqxanalarda yaşayanları yanğın təhlükəsizliyi üzrə kim təlimatlandırmalıdır?
A) Yanğınsöndürən
B) Komendant
C) Xidmət personalları
D) Elektrik montyoru
E) Mühafizəçi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

51. Yataqxanalarda divardan yanğın təhlükəsizliyi haqqında hansı sənəd asılır?
A) Bilgi kitabçaları
B) Şəxsi kitabçalar
C) Sorğu kitabçaları
D) Yaddaş kitabçaları
E) Vərdiş kitabçaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

52. Yanğın su mənbələrinin saxlanmasına olan tələblər hansıdır?
A) Göstəricilər yazılmalı, su mənbəsinin ünvanı aydın və dəqiq rəqəmlə göstərilməli, gecə
vaxtı etibarlı işıqlandırılmalıdır
B) Göstəricilər rənglənməli, su mənbəsinin ünvanı aydın və dəqiq rəqəmlə göstərilməli,
gecə vaxtı etibarlı işıqlandırılmalıdır
C) Göstəricilər rənglənməli, su mənbəsinin ünvanı aydın və dəqiq rəqəmlə göstərilməli,
gecə vaxtı etibarlı qorunmalıdır
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Göstəricilər rənglənməli, su mənbəsinin sahəsi aydın və dəqiq rəqəmlə göstərilməli, gecə
vaxtı etibarlı işıqlandırılmalıdır
E) Göstəricilər rənglənməli, su mənbəsinin həcmi aydın və dəqiq rəqəmlə göstərilməli, gecə
vaxtı etibarlı işıqlandırılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

53. Yanğın hidrantlarının qapaqlarına olan tələb nədir?
A) Hidrantların qapaqları daim kənar əşyalardan, tullantılardan, qış vaxtı isə qardan və
buzdan təmizlənməli və konusvari örtüklərlə bağlanmalıdır
B) Hidrantların qapaqları daim kənar əşyalardan, tullantılardan, qış vaxtı isə qardan və
buzdan təmizlənməli və üçbucaq örtüklərlə bağlanmalıdır
C) Hidrantların qapaqları daim kənar əşyalardan, tullantılardan, qış vaxtı isə qardan və
buzdan təmizlənməli və kvadrat örtüklərlə bağlanmalıdır
D) Hidrantların qapaqları daim açıq olmalı, tullantılardan, qış vaxtı isə qardan və buzdan
təmizlənməli və konusvari örtüklərlə bağlanmalıdır
E) Hidrantların qapaqları daim kənar əşyalardan, avtomobildən, qış vaxtı isə qardan və
buzdan təmizlənməli və konusvari örtüklərlə bağlanmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

54. Yataqxanaların və inzibati binaların ərazisində nə qadağandır?
A) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının icazəsi olmadan sökülmə işlərinin aparılması,
tikililərin quraşdırılması, tezalışan mayelərin saxlanması, qaz balonlarının yerləşdirilməsi
B) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının icazəsi olmadan yenidənqurma işlərinin
aparılması, tikililərin quraşdırılması, tezalışan mayelərin saxlanması, qaz balonlarının
yerləşdirilməsi
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının icazəsi olmadan yenidənqurma işlərinin
aparılması, tikililərin quraşdırılması, tezalışmayan mayelərin saxlanması, qaz balonlarının
yerləşdirilməsi
D) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının icazəsi olmadan yenidənqurma işlərinin
aparılması, tikililərin quraşdırılması, tezalışan mayelərin istifadəsi, qaz balonlarının
yerləşdirilməsi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının icazəsi olmadan yenidənqurma işlərinin
aparılması, reklam şitlərinin quraşdırılması, tezalışan mayelərin saxlanması, qaz
balonlarının yerləşdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

55. Pilləkən qəfəsində və birinci mərtəbələrində nəyin yerləşdirilməsinə icazə verilir?
A) Yalnız mərkəzi qızdırma, elektrik qurğularının və yanmayan arakəsmə ilə bağlanmış
elektrik qutularının idarəetmə məntəqələrinin
B) Yalnız mərkəzi qızdırma, su ölçən qurğuların və yanmayan arakəsmə ilə bağlanmış zibil
qutularının, idarəetmə məntəqələrinin
C) Yalnız mərkəzi qızdırma, su ötürücü qurğuların və yanmayan arakəsmə ilə bağlanmış
elektrik qutularının idarəetmə məntəqələrinin
D) Yalnız mərkəzi soyutma, su ölçən qurğuların və yanmayan arakəsmə ilə bağlanmış
elektrik qutularının idarəetmə məntəqələrinin
E) Yalnız mərkəzi qızdırma, su ölçən qurğuların və yanmayan arakəsmə ilə bağlanmış
elektrik qutularının idarəetmə məntəqələrinin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

56. Aşağıdakılardan hansı qadağandır?
A) Zirzəmilərdə, dəhlizlərdə tezaşan inventar saxlanması, yanar materiallar saxlanılan
yerlərdə siqaret çəkmək, alovdan istifadə, pəncərələrdə dəmir barmaqcıq quraşdırmaq
B) Zirzəmilərdə, dəhlizlərdə tezalışan maddələr saxlanması, yanar materiallar saxlanılan
yerlərdə siqaret çəkmək, alovdan istifadə, pəncərələrdə dəmir barmaqcıq quraşdırmaq
C) Zirzəmilərdə, dəhlizlərdə tezalışan maddələr saxlanması, yanar materiallar saxlanılan
yerlərdə siqaret çəkmək, alovdan istifadə, pəncərələrdə dəmir barmaqcıq quraşdırmamaq
D) Koridorlarda, dəhlizlərdə alışan maddələr saxlanması, yanar materiallar saxlanılan
yerlərdə siqaret çəkmək, alovdan istifadə, pəncərələrdə dəmir barmaqcıq quraşdırmaq
E) Zirzəmilərdə, dəhlizlərdə tezalışan maddələr istifadəsi, yanar materiallar saxlanılan
yerlərdə siqaret çəkmək, alovdan istifadə, qapılarda dəmir barmaqcıq quraşdırmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

57. Mühəndis-texniki xidmət növü olmayan yataqxanalarda texniki xidmət necə həyata
keçirilir?
A) Əlavə ödənişlə istismar etdikləri elektrik qurğu və şəbəkələrinə texniki qulluq
növbətçilər tərəfindən göstərilir
B) Müqavilə yolu ilə istismar etdikləri elektrik qurğu və şəbəkələrinə texniki qulluq qonşu
təşkilatlar tərəfindən göstərilir
C) Əlavə ödənişlə istismar etdikləri elektrik qurğu və şəbəkələrinə texniki qulluq gözətçilər
tərəfindən göstərilir
D) Əlavə ödənişlə istismar etdikləri elektrik qurğu və şəbəkələrinə texniki qulluq xidmət
personalı tərəfindən göstərilir
E) Müqavilə yolu ilə istismar etdikləri elektrik qurğu və şəbəkələrinə texniki qulluq
xüsusiləşdirilmiş təşkilatlar tərəfindən göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

58. Sobalar, isitmə dövrü başlamazdan əvvəl və bütün isitmə dövründə aşağıdakı hansı
qaydada təmizlənməlidir?
A) 6 ayda 1 dəfədən az olmayaraq
B) 8 ayda 1 dəfədən az olmayaraq
C) 2 ayda 1 dəfədən az olmayaraq
D) 12 ayda 1 dəfədən az olmayaraq
E) İldə1 dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

59. Ümumi təyinatlı işıqlandırıcılar hansı vaxtlarda yoxlanılır və neçə dəfə təmizlənirlər?
A) Vaxtaşırı, ildə üç dəfədən çox olmayaraq təmizlənməlidirlər
B) Vaxtaşırı, ildə üç dəfədən az olmayaraq təmizlənməlidirlər
C) Vaxtaşırı, ildə iki dəfədən çox olmayaraq təmizlənməlidirlər
D) Vaxtaşırı, ildə iki dəfədən az olmayaraq təmizlənməlidirlər
E) Vaxtaşırı, ildə bir dəfədən az olmayaraq təmizlənməlidirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

60. Tüstü boruları dam örtüyünün xarici səthindən hansı məsafədə olmalıdır?
A) Əlli santimetr hündürlükdə
B) Yetmiş santimetr hündürlükdə
C) Altmış santimetr hündürlükdə
D) Səksən santimetr hündürlükdə
E) Doxsan santimetr hündürlükdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

61. Mətbəx və yanar əşyaların qaz cihazlarına hansı məsafədən yaxın quraşdırılması
qadağandır?
A) On santimetr
B) Əlli santimetr
C) Qırx santimetr
D) İyirmi santimetr
E) Otuz santimetr
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

62. Tüstü boruları, isitmə dövrü başlamazdan əvvəl və bütün isitmə dövründə aşağıdakı
hansı qaydada hisdən təmizlənməlidir?
A) 2 ayda 1 dəfədən az olmayaraq
B) 6 ayda 1 dəfədən az olmayaraq
C) 8 ayda 1 dəfədən az olmayaraq
D) İldə1 dəfədən az olmayaraq
E) 12 ayda 1 dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün
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İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

63. Təbii işıqlandırma olmayan köçürmə yolları necə və hansı vaxtlarda işıqlandırılır?
A) Gecə, elektrik işığı ilə
B) Daimi, elektrik işığı ilə
C) Gecə, kerosin lampası ilə
D) Köçürmə zamanı, fonarla
E) Axşam, elektrik işığı ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

64. Köçürmə çıxışları, ilkin yanğınsöndürmə vasitələri, təxliyə planları haradan asılmalıdır?
A) Təkcə yeməkxanada görünən yerdən
B) Təkcə xidməti otaqlarda görünən yerdən
C) Bütün otaqlarda görünən yerdən
D) Təkcə dəhlizlərdə, görünən yerdən
E) Yalnız giriş-çıxışda, görünən yerdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

65. Yanğın təhlükəsizliyi qaydaları haqqında yaddaş kitabçası haradan asılmalıdır?
A) Yalnız giriş-çıxışda, görünən yerdən
B) Bütün otaqlarda görünən yerdən
C) Təkçə dəhlizlərdə, görünən yerdən
D) Yalnız xidməti otaqlarda görünən yerdən
E) Təkçə yeməkxanada görünən yerdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

66. Yanğın baş verdiyi halda insanların hərəkəti haqqında təxliyə sxemi haradan
asılmalıdır?
A) Bütün otaqlarda görünən yerdən
B) Dəhlizlərdə, görünən yerdən
C) Xidməti otaqlarda görünən yerdən
D) Giriş-çıxışda, görünən yerdən
E) Yeməkxanada görünən yerdən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

67. Daimi yanğınaqarşı su kəmərlərinin yanğın kranları nə ilə təmin olunmalıdır?
A) Verici şlanq və lülələrlə
B) Atıcı şlanq və qüllələrlə
C) Atıcı boru və lülələrlə
D) Atıcı şlanq və lülələrlə
E) Atıcı fitlər və lülələrlə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

68. Yanğın kranlarının qarşısında hansı yazılar olmalıdır?
A) YK-hərfi indeks, sıra nömrəsi, yanğından mühafizənin telefon nömrəsi
B) BK-hərfi indeks, tutumu, yanğından mühafizənin telefon nömrəsi
C) YK-hərfi indeks, sıra nömrəsi, yanğın vaxtı istifadə qaydaları
D) YK-hərfi indeks, tutumu, yanğın vaxtı istifadə qaydaları
E) YK-hərfi indeks, həcmi, yanğından mühafizənin telefon nömrəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

69. Odsöndürən yer səviyyəsindən hansı hündürlükdə olmalıdır?
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) 1,5 metr hündürlükdən çox
B) 0,5 metr hündürlükdən çox
C) 1,8 metr hündürlükdən çox
D) 0,8 metr hündürlükdən çox
E) 1,2 metr hündürlükdən çox
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

70. Odsöndürən qapının küncündən hansı məsafədə yerləşdirilməlidir?
A) 0,8 metr məsafədən az olmayan
B) 1,4 metr məsafədən az olmayan
C) 1,2 metr məsafədən az olmayan
D) 1,0 metr məsafədən az olmayan
E) 0,6 metr məsafədən az olmayan
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

71. Yataqxana dispetçerində (növbətçidə) hansı sənədlər, vasitələr olmalıdır?
A) Telefon stansiyası, yanğına qarşı idarəetmə pultları, yanğın siqnalının verilməsi və
yanğın hissələrinin çağırılması qaydaları
B) Telefon stansiyası, yanğına qarşı idarəetmə pultları, məlumat verilməsi və yanğın
hissələrinin çağırılması qaydaları
C) Mobil telefon, yanğına qarşı idarəetmə pultları, həyəcan siqnalının verilməsi və yanğın
hissələrinin çağırılması qaydaları
D) Radio stansiyası, yanğına qarşı idarəetmə pultları, həyəcan siqnalının verilməsi və
yanğın hissələrinin çağırılması qaydaları
E) Telefon stansiyası, yanğına qarşı idarəetmə pultları, həyəcan siqnalının verilməsi və
yanğın hissələrinin çağırılması qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

72. Köçürülmə yolları necə işarələnir və hansı hündürlükdə təyin olunur?
A) Döşəmədən 2-2,6 metr hündürlükdə “GİRİŞ” sözü yazılmış işıqlandırıcı lövhə ilə
B) Döşəmədən 2-2,0 metr hündürlükdə “ÇIXIŞ” sözü yazılmış əksetdirici lövhə ilə
C) Döşəmədən 2-2,5 metr hündürlükdə “TƏXLİYƏ” sözü yazılmış tekstalit lövhə ilə
D) Döşəmədən 2-2,5 metr hündürlükdə “ÇIXIŞ” sözü yazılmış işıqlandırıcı lövhə ilə
E) Döşəmədən 1-2,5 metr hündürlükdə “QAÇIŞ” sözü yazılmış metallik lövhə ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

73. Sobalı isidicilərin istismarı zamanı aşağıdakılar qadağandır? Səhv cavabı tapın
A) Sobaların odluqlarının qarşısında yanacağın saxlanılması
B) Sobaların alışdırılmasında kerosindən istifadə etmək
C) Sobaların üstündə paltar qurudmaq
D) Sobaların qarşısındakı şkafların üzərinə polad lövhə vurmaq
E) Sobaların alışdırılmasında benzindən istifadə etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

74. Bərk yanacaqla işləyən qazanxana qurğusunun tüstü boruları qığılcımsöndürənlə təhciz olunmalı və tüstü boruları hansı intervalda hisdən təmizlənməlidir?
A) Ayda bir dəfədən az olmayaraq
B) Ayda iki dəfə
C) Ayda üç dəfədən az olmayaraq
D) Beş ildə dir dəfə
E) İldə bir dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Neft-qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2011

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

75. Tavanların, divar və araqatların, fermaların, tirlərin, döşəmələrin və binanın digər
hissələri nə rəngdə olmalıdır?
A) Tund tonda
B) Sarı tonda
C) Qara tonda
D) Açıq tonda
E) Göy tonda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

76. 200 yerli iclas zallarını, neçənci mərtəbədən yuxarıda yerləşdirilməsinə icazə verilmir?
A) Birinci
B) Beşinci
C) İkinci
D) Üçüncu
E) Dördüncü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

77. Tozun və zərərli maddələrin ayrılması ilə bağlı istənilən proseslərdə qarderob
otaqlarında, işləyənlərin siyahı sayına görə nə nəzərədə tutulmalıdır?
A) Kondisioner
B) Tumba
C) Televizor
D) Soyuducu
E) Respirator
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013
Rəy və təklifləriniz üçün
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78. İstehsalat müəssisələrinin və ya müəssisələr qrupunun nəzdində xüsusi geyimlərin
yuyulması üçün nə nəzərədə tutulmalıdır?
A) Kombi otağı
B) Çamaşırxana
C) Zirzəmi
D) Əlüzyuyulma otaqları
E) Siqaret çəkilən otaqlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

79. İki qonşu mərtəbədə işləyənlərin sayı 30 nəfər və ya daha az olduqda, ayaqyolular hansı
mərtəbədə yerləşdirilməlidir?
A) Mansarda olan mərtəbədə
B) Az adam olan mərtəbədə
C) Beşinci mərtəbədə
D) Çardaq olan mərtəbədə
E) Çox adam olan mərtəbədə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

80. Bərk məişət tullantıları neçə gündən bir daşınmalıdır?
A) Üç gündən bir
B) Hər gün
C) İki gündən bir
D) Dörd gündən bir
E) Həfdədə bir dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

81. Dəyişməz sistemdə tullantıların metal tutumları neçə gündən bir yuyulmalı və neçə
gündən bir dezinfeksiya edilməlidir?
A) Müntəzəm yuyulmalı və dörd gündən bir dezinfeksiya edilməlidir
B) Müntəzəm yuyulmalı və həfdədə bir dəfə dezinfeksiya edilməlidir
C) Müntəzəm yuyulmalı və iki gündən bir dezinfeksiya edilməlidir
D) Müntəzəm yuyulmalı və on gündən bir dezinfeksiya edilməlidir
E) Müntəzəm yuyulmalı və beş gündən bir dezinfeksiya edilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

82. Dəyişən sistemdə tullantıların metal tutumları neçə gündən bir yuyulmalı və neçə
gündən bir dezinfeksiya edilməlidir?
A) Müntəzəm yuyulmalı və boşaldıqdan sonra dezinfeksiya edilməlidir
B) Müntəzəm yuyulmalı və üç gündən bir dezinfeksiya edilməlidir
C) Müntəzəm yuyulmalı və həfdədə bir dəfə dezinfeksiya edilməlidir
D) Müntəzəm yuyulmalı və iki gündən bir dezinfeksiya edilməlidir
E) Müntəzəm yuyulmalı və beş gündən bir dezinfeksiya edilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

83. Həyət ayaqyolları yaşayış binalarından hansı məsafədə olmalıdır?
A) 50-150 metr
B) 80-120 metr
C) 80-200 metr
D) 60-160 metr
E) 20-100 metr
Rəy və təklifləriniz üçün
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

84. Yığışdırılmış yarpaqları sonra neyləyirlər?
A) Toplayıb yandırılırlar
B) Kompostlaşdırılma sahələrinə daşıyırlar
C) Toplayıb basdırılırlar
D) Kanalizasiyaya buraxırlar
E) Fermalara göndərirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

85. Yataqxanada yaşayan şəxslər tərəfindən dövlət əmlakına ziyan vurularsa, hansı tədbir
görülür?
A) Aktlaşdırılaraq ziyanın ödənilməsi təşkil edilir, bir daha belə halların təkrarlanmaması
ilə əlaqədar xəbərdarlıq edilir
B) Aktlaşdırılaraq yenisinin alınması təşkil edilir, bir daha belə halların təkrarlanmaması ilə
əlaqədar xəbərdarlıq edilir
C) Aktlaşdırılaraq ziyanın ödənilməsi təşkil edilir, bir daha belə halların təkrarlanması ilə
əlaqədar xəbərdarlıq edilir
D) Aktlaşdırılaraq bərpası təşkil edilir, bir daha belə halların təkrarlanmaması ilə əlaqədar
xəbərdarlıq edilir
E) Aktlaşdırılaraq ziyanın ödənilməsi təşkil edilir, bir daha belə halların təkrarlanmaması
ilə əlaqədar xahiş edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

86. Yataqxanada oğurluq faktı ilə əlaqədar hansı tədbir görülür?
A) Dərhal yaşayanlar arasında təhqiqat aparılır, itmə faktı ilə əlaqədar rəhbərliyə xəbər
verilir
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Dərhal polisə və rəhbərliyə məlumat verilir, itmə faktı ilə əlaqədar araşdırma aparılır
C) Dərhal rəhbərliyə məlumat verilir, itmə faktı ilə əlaqədar araşdırma aparılır
D) Dərhal polisə məlumat verilir, itmə faktı ilə əlaqədar soraqlaşma aparılır
E) Dərhal rəhbərliyə məlumat verilir, itmə faktı ilə əlaqədar araşdırma aparılır, izahatlar
alınır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. №739-VQD.13.06.2017

87. Yataqxanada yaşamaq hansı qaydalarla tənzimlənir?
A) Daxili nizam qaydaları, əməyin mühafizəsi, yanğından mühafizə, sanitariya qaydaları,
intizam tədbirləri ilə
B) Daxili nizam qaydaları, əməyin mühafizəsi, yanğından mühafizə, sanitariya qaydaları,
cinayət məcəlləsi ilə
C) Daxili nizam qaydaları, əmək məcəlləsi, yanğından mühafizə, sanitariya qaydaları,
rəhbərliyin əmri ilə
D) Əmək məcəlləsi, əməyin mühafizəsi, yanğından mühafizə, sanitariya qaydaları,
rəhbərliyin əmri ilə
E) Daxili nizam qaydaları, əməyin mühafizəsi, yanğından mühafizə, sanitariya qaydaları,
rəhbərliyin əmri ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. №739-VQD.13.06.2017

88. Yataqxanaya giriş-çıxış necə tənzimlənir?
A) Sürücülük vəsiqəsi ilə
B) Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə
C) Order vərəqəsi ilə
D) Buraxılış vərəqəsi ilə
E) Qalma vərəqəsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. №739-VQD.13.06.2017

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

89. Komendant yataqxanaya göndərilənləri hansı sənədlərə əsasən qəbul edir?
A) Order, şəxsiyyət vəsiqəsi, ailə tərkibi və sağlamlıq, digər sənədlərə əsasən
B) Order, sağlamlıq arayışı, ailə tərkibi və aidiyyatı üzrə digər sənədlərə əsasən
C) Order, buraxılış vəsiqəsi, ailə tərkibi və aidiyyatı üzrə digər sənədlərə əsasən
D) Order, şəxsiyyət vəsiqəsi, sağlamlıq və aidiyyatı üzrə digər sənədlərə əsasən
E) Order, şəxsiyyət vəsiqəsi, ailə tərkibi və aidiyyatı üzrə digər sənədlərə əsasən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. №739-VQD.13.06.2017

90. Yaşayış otağının təqdimi necə həyata keçirilir?
A) Əvvəlcə daxili nizam qaydaları, əməyin mühafizəsi, yanğından mühafizə, sanitariya
qaydaları, rəhbərliyin əmri ilə tanış edilir, sonra əmlak, mal-materiallar, otağın açarı təhvil
verilir
B) Əvvəlcə cinayət məcəlləsi, əməyin mühafizəsi, yanğından mühafizə, sanitariya qaydaları,
rəhbərliyin əmri ilə tanış edilir, sonra əmlak, mal-materiallar, otağın açarı təhvil verilir
C) Əvvəlcə daxili nizam qaydaları, əməyin mühafizəsi, yanğından mühafizə, sanitariya
qaydaları, rəhbərliyin əmri ilə tanış edilir, sonra əmlak, mal-materiallar verilir, digər otaqlar
göstərilir
D) Əvvəlcə daxili nizam qaydaları, əməyin mühafizəsi, yanğından mühafizə, sanitariya
qaydaları, rəhbərliyin əmri ilə tanış edilir, sonra əmlak, mal-materiallar verilir, yeməkxana
göstərilir
E) Əvvəlcə daxili nizam qaydaları, əməyin mühafizəsi, yanğından mühafizə, sanitariya
qaydaları, yeməkxana, rəhbərliyin əmri ilə tanış edilir, sonra əmlak, mal-materiallar, otağın
açarı təhvil verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. №739-VQD.13.06.2017

91. Qəza və digər hallardan sığortalanmaq məqsədilə ehtiyat açarlar necə və kimdə
saxlanılır?
A) Girişdə saxlancda, bağlı qutuda
B) Xadimədə, ümumi saxlancda
C) Girişdə növbətçidə, möhürlənmiş otaqda
D) Girişdə növbətçidə, möhürlənmiş qutuda
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Çıxışda növbətçidə, bağlanmış qutuda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. №739-VQD.13.06.2017

92. Şəxsin yataqxananı tərk etməsi necə həyata keçirilir?
A) Ödənişlərini tam həyata keçirir, otağı təmir etmədən, otağın açarını təhvil verməlidir
B) Ödənişlərini tam həyata keçirir, otağı təmirli vəziyyətdə, inventar, mal- materialları,
otağın açarını təhvil verməlidir
C) Ödənişlərini tam həyata keçirir, otağı qəbul etdiyi vəziyyətdə, inventar, mal- materialları,
otağın əmlakını verməlidir
D) Ödənişlərini tam həyata keçirir, otağı qəbul etdiyi vəziyyətdə, inventar, mal-materialları,
otağın açarını təhvil verməlidir
E) Ödənişlərini qismən həyata keçirir, otağı qəbul etdiyi vəziyyətdə, inventar, malmaterialları, otağın açarını təhvil verməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. №739-VQD.13.06.2017

93. Ümumi təyinatlı otaqlarda inventarların şəxsi istifadəsi necə həyata keçirilir?
A) Qonşuların razılığı ilə
B) Buna icazə verilmir
C) Növbətçinin razılığı ilə
D) Şəxsi təşəbbüsü ilə
E) Heç kimə demədən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. №739-VQD.13.06.2017

94. Otaqlarda hansı hallarda siqaret çəkmək, spirtli içki içmək olar?
A) Hava soyuq olduqda
B) Heç bir halda
C) Gecə vaxtı olduqda

Rəy və təklifləriniz üçün
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D) Qonaq gəldikdə
E) Sakitləşmək məqsədilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. №739-VQD.13.06.2017

95. Yataqxananın payız-qış mövsümünə keçidi kim həyata keçirir?
A) Elektrik
B) Növbətçilər
C) Komendant
D) Santexnik
E) Xidmətçilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. №739-VQD.13.06.2017

96. Yataqxanada daxili nizam qaydalarına riayət edilməsinə kim nəzarət edir?
A) Xidmətçilər
B) Növbətçilər
C) Komendant
D) Yaşayanlar
E) Gözətçilər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. №739-VQD.13.06.2017

97. Qapıların, pəncərələrin, açarların, pərdələrin təmirini kim təmin edir?
A) Yaşayanlar
B) Komendant
C) Xidmətçilər
D) Növbətçilər
E) Fəhlələr
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. №739-VQD.13.06.2017

98. Yataqxana əmlakların uçotunu kim aparır, məhv edilmə aktını kim tərtib edir?
A) Komendant
B) Xidmətçilər
C) Növbətçilər
D) Yaşayanlar
E) İdarə rəisi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. №739-VQD.13.06.2017

99. Zirzəmi mərtəbəsi hansı mərtəbəyə deyilir?
A) Döşəməsinin hündürlük səviyyəsi yerin planlaşdırılan səviyyəsindən otaqların
hündürlüyünün yarısından azı qədər aşağıda olan mərtəbə
B) Döşəməsinin hündürlük səviyyəsi yerin planlaşdırılan səviyyəsindən otaqların
hündürlüyünün üçdə birindən çoxu qədər aşağıda olan mərtəbə
C) Döşəməsinin hündürlük səviyyəsi yerin planlaşdırılan səviyyəsindən otaqların
hündürlüyünün yarısından çoxu qədər aşağıda olan mərtəbə
D) Döşəməsinin hündürlük səviyyəsi yerin planlaşdırılan səviyyəsindən otaqların
hündürlüyünün üçdə birindən azı qədər aşağıda olan mərtəbə
E) Döşəməsinin hündürlük səviyyəsi yerin planlaşdırılan səviyyəsindən otaqların
hündürlüyünün yarısından çoxu qədər yuxarıda olan mərtəbə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

100. Binanın mühəndis avadanlığının yerləşdirilməsi və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi
üçün nəzərdə tutulmuş mərtəbə necə adlanır?
A) Zirzəmi
B) İstehsalat mərtəbəsi
C) Parkovka
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Texniki mərtəbə
E) Laboratoriya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

101. Yataqxanada otaqların xalis hündürlüyü nə qədər olmalıdır?
A) Ən azı üç metr yarım
B) Ən çoxu üç metr yarım
C) Ən çoxu üç metr
D) Ən azı üç metr
E) Ən azı iki metr yarım
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

102. Xidmət personalının istifadəsində olan xidməti mərtəbələrdə hündürlük (konstruksiya
çıxıntılarının altınadək) nə qədər olmalıdır?
A) 2,4 metrdən az olmamalıdır
B) 2,2 metrdən az olmamalıdır
C) 2,0 metrdən az olmamalıdır
D) 1,9 metrdən az olmamalıdır
E) 1,8 metrdən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

103. İsitmə, ventilyasiya və isti su sistemlərinə istiliyin verilməsi istilik məntəqəsindən necə
nəzərdə tutulur?
A) Paralel boru kəmərləri vasitəsilə
B) Cəmlənmiş boru kəmərləri vasitəsilə
Rəy və təklifləriniz üçün
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C) Şaxələnməmiş boru kəmərləri vasitəsilə
D) Birgə boru kəmərləri vasitəsilə
E) Ayrı-ayrı boru kəmərləri vasitəsilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İsitmə, ventilyasiya və havanın kondisiyalaşdırılması. Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

104. Su isitmə boru kəmərlərinin konfrans zallarına, yeməkxanalara, foyelərə necə
verilməsi nəzərdə tutulmalıdır?
A) Ayrı-ayrı qollarla
B) Ümumi qollarla
C) Növbəli qollarla
D) Şaxəli qollarla
E) Birləşmiş qollarla
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İsitmə, ventilyasiya və havanın kondisiyalaşdırılması. Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

105. Döşəməsinin hündürlük səviyyəsi yerin planlaşdırılan səviyyəsindən yuxarıda olan
mərtəbə necə adlanır?
A) Mansarda mərtəbəsi
B) Kürsü mərtəbəsi
C) Zirzəmi mərtəbəsi
D) Yerüstü mərtəbəsi
E) Texniki mərtəbəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

106. Çoxmərtəbəli bina hansı binalara deyilir?
A) Bir və daha çox mərtəbəsi olan binalara
Rəy və təklifləriniz üçün
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B) İki və daha çox mərtəbəsi olan binalara
C) Üç və daha çox mərtəbəsi olan binalara
D) Dörd və daha çox mərtəbəsi olan binalara
E) Doqquz və daha çox mərtəbəsi olan binalara
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

107. İsitmə sistemlərinin haradan çəkilməsinə yol verilmir?
A) Sığınacaqlardan, ventilyasiya otaqlarından, tunellərdən
B) Sığınacaqlardan, elektrotexniki otaqlardan, hamamdan
C) Sığınacaqlardan, yemək otaqlarından, tunellərdən
D) Dəhlizlərdən, elektrotexniki otaqlardan, tunellərdən
E) Sığınacaqlardan, elektrotexniki otaqlardan, tunellərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İsitmə, ventilyasiya və havanın kondisiyalaşdırılması. Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

108. Hər bir qızdırılma və ventilyasiya sisteminin nəyi olmalıdır? Səhv cavabı tapın.
A) Pasportu
B) İstismar jurnalı
C) Təmir jurnalı
D) Şəxsiyyət vəsiqəsi
E) Təmir qrafiki
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İsitmə, ventilyasiya və havanın kondisiyalaşdırılması. Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

109. İstilik daşıyıcısının temperaturu 105 dərəcə C–dən yuxarı olan boru kəmərlərinin,
qızdırıcı cihazların və hava qızdırıcılarının səthindən, yanar inşaat materiallarından olan
konstruksiyanın səthinə qədər olan məsafə nə qədər olmalıdır?
Rəy və təklifləriniz üçün
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A) 110 mm-dən az olmamalıdır
B) 150 mm-dən az olmamalıdır
C) 100 mm-dən az olmamalıdır
D) 120 mm-dən az olmamalıdır
E) 130 mm-dən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İsitmə, ventilyasiya və havanın kondisiyalaşdırılması. Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

110. Bütün ventilyasiya qurğuları, yenidən qurulan və əsaslı təmir olunan və təmirdən
sonra istismara buraxılan qurğular kim tərəfindən sınanmalıdır?
A) Fəhlə tərəfindən
B) Anbardar tərəfindən
C) Komissiya tərəfindən
D) Rəhbər tərəfindən
E) Mühasib tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İsitmə, ventilyasiya və havanın kondisiyalaşdırılması. Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

111. Binalarda təmizlik işləri üçün istifadə edilən, inventarın saxlanılması, təmizlənməsi və
qurudulması üçün nəzərdə tutulan otaq, nə ilə yanaşı olmalıdır?
A) Ayaqyolu ilə
B) Akt zalı ilə
C) Zirzəmi ilə
D) Anbar ilə
E) Çardaq ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İsitmə, ventilyasiya və havanın kondisiyalaşdırılması. Azərbaycan Respublikası
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

Rəy və təklifləriniz üçün
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112. Yataqxana hansı kateqoriya mənzil fonduna aiddir?
A) Xidməti təyinatlı
B) Müvəqqəti təyinatlı
C) İmtiyazlı təyinatlı
D) Xüsusi təyinatlı
E) Ümumi təyinatlı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yaşayış yeri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. №55-IQ. 04.04.1996

113. Xüsusi təyinatlı yaşayış sahələrinə tələb nədir?
A) Özgəninkiləşdirilə, icarəyə və kirayəyə verilə bilər
B) Özgəninkiləşdirilə, icarəyə və kirayəyə verilə bilməz
C) Özgəninkiləşdirilə bilər, kirayəyə verilə bilməz
D) Özgəninkiləşdirilə bilər, icarəyə verilə bilməz
E) Özgəninkiləşdirilə bilməz, icarəyə və kirayəyə verilə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yaşayış yeri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. №55-IQ. 04.04.1996

114. Yataqxanalarda yaşayış hansı müddət üçün nəzərdə tutulur?
A) İşlədiyi, xidmət keçdiyi, əsas mənzillə təminədək
B) İşlədiyi, təlim keçdiyi, təhsil aldığı müddət üçün
C) İşlədiyi, xidmət keçdiyi, təhsil aldığı müddət üçün
D) İşlədiyi, təhsil aldığı, əsas mənzillə təminədək
E) Müddətsiz, xidmət keçdiyi, təhsil aldığı müddət üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yaşayış yeri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. №55-IQ. 04.04.1996

115. Yataqxanalarda yaşayış sahələri nə ilə təmin edilməlidir?
A) Mebel və vətəndaşların yaşaması üçün zəruri olan ərzaqla
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Mebel və vətəndaşların yaşaması üçün zəruri olan sənaye malları ilə
C) Mebel və vətəndaşların yaşaması üçün zəruri olan digər əşyalarla
D) Mebel və vətəndaşların yaşaması üçün zəruri olan gigiyenik vasitələrlə
E) Mebel və vətəndaşların yaşaması üçün zəruri olan kommunal xidmətlərlə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yaşayış yeri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. №55-IQ. 04.04.1996

116. Xidməti yaşayış sahəsindən hansı şəxslərin ailə üzvləri başqa yaşayış sahəsi
verilmədən çıxarıla bilməz?
A) Yataqxanada yaşayış sahəsi verilmiş, vəfat etmiş işçinin
B) Yataqxanada yaşayış sahəsi olan, xəstələnmiş işçinin
C) Yataqxanada yaşayış sahəsi olan, təqaüdə çıxmış işçinin
D) Yataqxanada yaşayış sahəsi olan, ixtisar olmuş işçinin
E) Yataqxanada yaşayış sahəsi olan, öz xahişi ilə çıxmış işçinin
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yaşayış yeri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. №55-IQ. 04.04.1996

117. Yataqxanada yaşayış sahələri adambaşına neçə kvadratmetr olmalıdır?
A) Adambaşına doqquz kvadratmetrdən az olmamalıdır
B) Adambaşına on kvadratmetrdən az olmamalıdır
C) Adambaşına beş kvadratmetrdən az olmamalıdır
D) Adambaşına altı kvadratmetrdən az olmamalıdır
E) Adambaşına dörd kvadratmetrdən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Yaşayış yeri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. №55-IQ. 04.04.1996

118. Yataqxanada yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsi hansı müddətləri əhatə edir?
A) Təqaüd yaşınadək, xidmət keçdiyi, təhsil aldığı müddətləri
B) Əsas mənzillə təminədək, xidmət keçdiyi, təhsil aldığı müddətləri
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Əmək münasibətləri, xidmət keçdiyi, yaşadığı müddətləri
D) Əmək münasibətləri, xidmət keçdiyi, təhsil aldığı müddətləri
E) Əmək münasibətləri, təlim keçdiyi, təhsil aldığı müddətləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yaşayış yeri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. №55-IQ. 04.04.1996

119. Yataqxanalarda yaşayış sahəsinin kirayə müqaviləsinə xitam verilməsi üçün əsas
nədir?
A) Əmək münasibətlərinin, təhsilin xitamı, habelə təlimkeçmədən azad edilmə
B) Əmək münasibətlərinin, təhsilin xitamı, habelə xidmətkeçmədən azad edilmə
C) Vəfat etmə (ölmə faktı), təhsilin xitamı, habelə xidmətkeçmədən azad edilmə
D) Böş otaqların sayı az olması səbəbi
E) Əmək münasibətlərinin, təlimin xitamı, habelə xidmətkeçmədən azad edilmə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yaşayış yeri haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. №55-IQ. 04.04.1996

120. Mayelərin döşəməyə təsirininin zəif intensivliyi hansıdır?
A) Döşəmənin örtüyünün quru qalması və ya yüngülcə nəm olması ilə mayelərin döşəməyə
cüzi təsiri
B) Döşəmənin kənarlarının quru qalması və ya yüngülcə nəm olması ilə mayelərin
döşəməyə cüzi təsiri
C) Döşəmənin örtüyünün nəm qalması və ya yüngülcə nəm olması ilə mayelərin döşəməyə
cüzi təsiri
D) Döşəmənin örtüyünün quru qalması və ya çox nəm olması ilə mayelərin döşəməyə tam
təsiri
E) Döşəmənin bir hissəsinin quru qalması və ya orta nəm olması ilə mayelərin döşəməyə
cüzi təsiri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

121. Hansı hallarda döşəmədə maillik nəzərdə tutulmalıdır?
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Daşınmalı əşyaların ağır olması faktoru olduqda
B) Mayelərin döşəməyə təsiri intensiv, güclü olduqda
C) Mayelərin döşəməyə təsiri orta və çox intensiv olduqda
D) Mayelərin döşəməyə təsiri zəif və çox intensiv olduqda
E) Mayelərin döşəməyə təsiri orta və zəif intensiv olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

122. Üst mərtəbənin örtüyü ilə binanın dam örtüyü və üst mərtəbənin örtüyündən yuxarıda
yerləşən xarici divarlar arasında olan məkan necə adlanır?
A) Çardaq
B) Tribuna
C) Tambur
D) Lociya
E) Lift holu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

123. Döşəməsinin hündürlük səviyyəsi yerin planlaşdırılan səviyyəsindən otaqların
hündürlüyünün yarısından çoxu qədər aşağıda olan mərtəbə necə adlanır?
A) Mansarda mərtəbəsi
B) Zirzəmi mərtəbəsi
C) Yerüstü mərtəbəsi
D) Kürsü mərtəbəsi
E) Texniki mərtəbəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

124. Ayaqyolu və vanna otaqlarında döşəmənin səviyyəsi qonşu sahələrlə müqayisədə necə
olmalıdır?
A) Qonşu sahələrdən 20-30 sm aşağı və ya bu döşəmələr kandarla ayrılmalıdır
B) Qonşu sahələrdən 35-40 sm aşağı və ya bu döşəmələr kandarla ayrılmalıdır
C) Qonşu sahələrdən 5-10 sm aşağı və ya bu döşəmələr kandarla ayrılmalıdır
D) Qonşu sahələrdən 25-30 sm aşağı və ya bu döşəmələr kandarla ayrılmalıdır
E) Qonşu sahələrdən 15-20 sm aşağı və ya bu döşəmələr kandarla ayrılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

125. Döşəməsinin hündürlük səviyyəsi yerin planlaşdırılan səviyyəsindən otaqların
hündürlüyünün yarısına qədər aşağıda olan mərtəbə necə adlanır?
A) Zirzəmi mərtəbəsi
B) Mansarda mərtəbəsi
C) Kürsü mərtəbəsi
D) Yerüstü mərtəbəsi
E) Texniki mərtəbəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: İctimai binalar və qurğular. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və
Arxitektura Komitəsinin kollegiyasının qərarı. 2013

126. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?
A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
C) Sahə və ya işin rəhbəri
D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
E) Müəssisənin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

127. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?
A) Baş mühəndisin yanında
B) İşçinin göndərildiyi sahədə
C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
D) Əməyin mühafizəsi otağında
E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

128. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu
zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?
A) Təkrar təlimat
B) İlkin təlimat
C) Növbədənkənar təlimat
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

129. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?
A) İlkin, giriş və növbədənkənar
B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik
C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar
E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

130. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
E) 6 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

131. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

132. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
C) Bioloji və psixofizioloji
D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı,
2010. Səh. 456

133. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?
A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
E) İldə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

134. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi
maksimum nə qədər olmalıdır ?
A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

135. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına
icazə verilmir?
A) 80 metrdən artıq olduqda
B) 40 metrdən artıq olduqda
C) 60 metrdən artıq olduqda
D) 100 metrdən artıq olduqda
E) 120 metrdən artıq olduqd

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

136. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 mdən çox olmadıqda
B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3
m-dən çox olmadıqda
C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 mdən çox olmadıqda
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4
m-dən çox olmadıqda
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 mdən çox olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

137. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə
olmalıdır?
A) 2 metrdən az olmamalıdır
B) 3 metrdən az olmamalıdır
C) 4 metrdən az olmamalıdır
D) 1 metrdən az olmamalıdır
E) 2,5 metrdən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

138. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Hermetikləşdirici qurğu
E) İşıq filtrləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

139. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə
olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
B) Xüsusi çəkmələrdən
C) Qulaqcıqdan
D) Eynəkdən
E) Qoruyucu kəmərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

140. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) Şlanqlı əleyhqazlardan
B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
E) Resperator və əleyhqazlardan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

141. Günvurma nə vaxt baş verir?
A) Günəşli havada gün şüalarının altında olduqda
B) Yayda kölgəlikdə çox durduqda

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Isti otaqda çox qaldıqda
D) İsti yay fəslində günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
E) Qışda günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunu Bakı 1999

142. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

143. Bədbəxt hadisə nədir?
A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
C) Texnoloji rejiminin pozulması
D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

144. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan
vasitələr necə adlanır?
A) Təhlükəsizlik vasitələri
B) Mühafizə vasitələri
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C) Kollektiv vasitələri
D) Xilasetmə vasitələri
E) Xəbərvermə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

145. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə
D) Su ilə
E) Buxarla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

146. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə
etmək lazımdır?
A) Bölməni hermetikləşdirmək
B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
C) Bölməni su ilə doldurmaq
D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
E) Bölməni köpüklə doldurmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

147. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

148. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
D) Bədəni masaj etməklə
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

149. Peşə xəstəliyi nədir ?
A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

150. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:
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A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil
etməli və rəhbərliyə xəbər verməli
E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

151. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:
A) Peşə xəstəliyi
B) Sarılıq xəstəliyi
C) Sətəlcəm xəstəliyi
D) Şəkər xəstəliyi
E) Qızılça xəstəliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

152. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?
A) 3.0 m
B) 2.5 m
C) 5.0 m
D) 1.8m
E) 2.10 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq
edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016
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153. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

154. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?
A) 10 nəfərdən çox insan olan
B) 100 nəfərdən çox insan olan
C) Hamısında
D) 17 nəfərdən çox insan olan
E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

155. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?
A) Sex rəisi
B) Fəhlələr və aparatçıla
C) Qulluqçular
D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
E) Ustalar və çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001
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156. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?
A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
B) Sex rəisi
C) Qulluqçular
D) Fəhlələr və aparatçılar
E) Ustalar çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

157. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:
A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

158. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?
A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
B) Коmpyuterdən, printerdən. Proyektordan
C) Коmpyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

159. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?
A) 112
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B) 104
C) 102
D) 103
E) 101
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

160. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı
C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

161. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasıtələrındən kimlər istifadə
etməlidir?
A) Sex rəisi
B) Növbə rəisi
C) Fəhlə və qulluqçular
D) Texnoloq
E) Yanğın söndürmə komandiri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

162. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?
A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
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C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001
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